
Berounka je zrádná, hlavně jezy!
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ JE PODLE ZNALCŮ SPLAV MEZI HLÁSNOU TŘEBANÍ A KARLŠTEJNEM

V Našich novinách:
* Památky lákají na kejklíře - strana 2
* Starosta přivítal císaře - strana 3
* David Vávra uvedl Šumná města

- strana 4

Poberouní – Velký pozor na koupání v Berounce! va-
rují odborníci. Jen za červen už tu o život málem při-
šli tři lidé. Nejnebezpečnější je jez mezi Karlštejnem a
Hlásnou Třebaní.
Problémy začaly poté, co byl jez »na Portsajdu« opraven.
„Trochu ho při tom zvýšili a udělali propust, která tu dřív
nebyla,“ tvrdí starosta Karlštejna Miroslav Ureš. V dal-
ších letech se tu utopili dva mladíci. „Voda je stáhla, byl

tam strašný tlak,« říká Ureš. U jezu se proto ihned obje-
vily cedule zakazující koupání v jeho blízkosti. Jeden z
mladíků má na místě i pomníček. 
„Místní to respektují, ale když je víc vody, jezdí tudy
hodně vodáků,“ říká karlštejnský rychtář. Jedné takové
vodácké partě se počátkem června oblíbená vodní cesta
stala málem osudnou. Kanoe se s nimi na jezu otočila.
Naštěstí oběma pomohl zaměstnanec nedalekého hotelu
Mlýn. „Každý jez je nebezpečný, a proto je u každého ce-
dule, že je tam zákaz vstupu,“ uvedl Bohumil Nekut z Po-
vodí Vltavy, závodu Berounka. Ten karlštejnský splav
společně s jezem v Černošicích považuje za nejnebezpeč-
nější. „Karlštejnský jez je nebezpečný proto, že je pod
ním prudká zatáčka doleva a vzniká tu zvláštní proudění,“
vysvětluje Nekut. V Černošicích je zase ve špatném sta-
vu, takže se na letošek chystá jeho oprava. 
Na neobvyklé množství topících se lidí během jednoho
jediného měsíce si stěžují i  středočeští záchranáři. 
(Dokončení na straně 6) Pavla ŠVÉDOVÁ

22. června 2010 - 12 (522) Cena výtisku 7 Kč

Hurvínek už vyrazil na trať,
parní vláček pojede v září

Každou neděli až do 26. 9. se můžete svézt historickým
motoráčkem zvaným Hurvínek po podbrdské lokální
trati Zdice - Lochovice - Liteň - Zadní Třebaň - Karlš-
tejn. První zářijovou sobotu po stejné trase pojede par-
ní vlak. (Viz strana 2) Text a foto NN M. FRÝDL

Hlásná Třebaň pomůže vdově
postižené velkou vodou
Hlásná Třebaň – Hlásnotřebaňští radní se rozhodli
pomoci lidem postiženým povodněmi na Moravě.
„Protože dobře víme, jaké jsou následky velké vody, roz-
hodla se obec pomoci. Máme už vybranou rodinu - přes-
něji vdovu s dcerou na studiích, kterým pošleme 10 000
korun,“ řekla NN tajemnice obce Ilona Gartová. Radní
Pavel Kotík se spojil se starostou povodněmi postižené
vsi Dolní Lutyně, který ho nasměroval na rodinu Proko-
povu, jíž poputuje jednorázová podpora. (šm)

TŘEBAŇAN NA MISTROVSTVÍ ZÁ-
VIDÍ SLOVÁKŮM. Zatímco v České
republice už vládne léto, v Jihoafric-
ké republice sněžilo a večer mrzne.
Ale i tak si tam fanoušci mistrovství
světa ve fotbale užívají. Do Johan-
nesburgu vyrazil před čtrnácti dny
také sportovní reportér MF Dnes Jan
Palička ze Zadní Třebaně. „Jako
Čech jsem tady outsider, protože tu
nemáme reprezentaci. A tak závidím
Slovákům, kteří tu své fotbalisty
mají,“ napsal Jan Palička Našim no-
vinám. Novináři to nemají v jižní Af-
rice jednoduché, kromě psaní repor-
táží a dalších článků toho moc nestí-
hají, musí jezdit vlevo a navíc JAR
není úplně bezpečná země. „Snažím
se nevycházet ven po setmění. A stýs-
ká se mi po domově,“ dodal Palička.
S černošskými fanoušky domácího
týmu se potkává často, třeba na lou-
ce u Johannesburgu (na snímku).   
(lup) Foto ARCHIV

Staré »panťáky« o víkendech neuvidíte! slibují dráhy
Poberouní – Vlakem na trati z Prahy do Berouna by se nyní mělo jezdit pohodlněji. Dráhy
sem totiž přidají moderní jednotky CityElefant.
Předminulý víkend vstoupila v platnost druhá změna železničního Jízdního řádu 2010. Cestujících
v našem regionu se žádné změny netýkají. Přesto dráhy slibují podstatné zlepšení svých služeb.
V souvislosti s dodáním dalších moderních nízkopodlažních jednotek CityElefant dojde k výrazné-
mu rozšíření těchto vlaků právě na trati 171 z Prahy do Berouna. Původní pantografy řady 451 se
podle mluvčího Českých drah na této trati objeví již pouze ve špičkách pracovních dní – především
na posilových vlacích do Řevnic. 
Podle dopravce takřka u všech spojů do Berouna bude k dispozici oddíl 1. třídy, který ovšem nej-
častěji zeje prázdnotou. Turisté by už napříště měli jezdit pouze v klimatizovaných vlacích. O sobo-
tách a nedělích už totiž nebudou staré panťáky vůbec vypravovány. (pš)

Chlapec chtěl přejet koleje
na koloběžce, srazil ho vlak
Černošice – Vlak srazil předminulé pondělí na
nádraží v Černošicích jedenáctiletého chlapce. S
vážným poraněním hlavy i nohy skončil v ne-
mocnici. Teď už je mimo ohrožení života.
Podle svědků byly závory dole, když chtěl chlapec
přejet koleje na koloběžce. Údajně počkal, až vlak
odjede, ale nevšiml si dalšího vozu v protisměru.
Lékař zraněného uvedl do umělého spánku a vrtul-
ník ho transportoval do nemocnice, kde se podrobil
několika operacím. Na místě zasahovali kromě
záchranky i hasiči a policisté. „Na tomto místě už
jsme byli u několika smrtelných úrazů kvůli vla-
ku,“ řekl šéf řevnických záchranářů Bořek Bulíček.
Přecházení kolejí je nebezpečné, lidé by měli na
černošickém nádraží využívat podchodu.         (lup)

Přijede »Pilarka«!Nestárnoucí hvězda zazpívá v Hlásné
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Za účasti starostů i dalších představi-
telů regionu vyrazil zkraje června
poprvé na trasu Zdice - Lochovice -
Liteň - Zadní Třebaň - Karlštejn a
zpět Podbrdský motoráček. Od vzác-
ných hostů se dočkal symbolického
požehnání do provozní sezony 2010.
Vozba na podbrdských lokálkách bu-
de letos stejně jako loni zabezpečena
dvouosým historickým motorovým
vozem, původně evidenčně označe-
ným M 131.1302, zvaným Hurvínek.
Stroj vyrobený v roce 1951 je vyba-
ven vzduchem chlazeným dvanácti-
válcovým spalovacím motorem Tatra
T 301 o výkonu 114 KW. Ten vychá-
zí z osvědčeného motoru T 111, kte-
rý je známý z nesmrtelných náklad-
ních aut vyráběných mezi léty 1945-
1962. Přenos výkonu z pohonné jed-
notky na nápravu je přímý, tedy me-
chanický, a to se projevuje charakte-
ristickým způsobem rozjezdu vozu.
Jeho nejvyšší povolená rychlost je
60 km/hod a hmotnost ve službě
17T. Zajímavostí titěrného motoráč-
ku je i to, že cestující musí nastupo-
vat a vystupovat přes stanoviště
strojvedoucího, což je u moderních
drážních vozidel dávno nemyslitel-
né. Tehdy se vycházelo z toho, že je
třeba na malém prostoru získat co
nejvíc místa pro cestující, a tak se to
tolerovalo. Cestujících bylo mnoho,
vlaky jezdily přecpané. Mezi lety

1948-1956 bylo vyrobeno 549 hur-
vínků. Dodnes se dochovalo již jen
pár úplně posledních provozuschop-
ných exemplářů této jinak charakte-
ristické řady motorových vozů čes-
koslovenských lokálek 50 až 70. let.
S jedním z nich se opět můžeme set-
kávat na Podbrdsku. Motorák tak ja-
ko loni najde domov v muzejní vý-
topně Zdice, kde mu bude poskytnu-
to přístřeší, technická základna pro
údržbu a drobnější opravy i ochrana

před případnými vandaly. Zdické
depo bylo do roku 2002 využíváno
ČD, nyní slouží jako soukromý de-
pozitář muzejních exponátů. K vidě-
ní je zajímavá expozice historických
dopravních prostředků.
Bez podpory měst, městysů a obcí
ležících okolo trati na Podbrdsku by
se provoz historických vlaků mezi
Zdicemi, Lochovicemi, Litní, Zadní
Třebaní a Karlštejnem nemohl usku-
tečnit. Proto všem obcím, které his-

torické vláčky podporují, patří veliké
a upřímné poděkování. To se zvlášť
týká Karlštejna a Litně a mikroregi-
onů Horymír i Dolní Berounka.
V neděli 6. 6. se uskutečnila zahajo-
vací hurvínkova jízda. Vlak byl tak,
jako téměř vždy, plný spokojených
cestujících. Svézt se můžete i vy, sta-
ré motoráčky budou podbrdskou trať
brázdit pravidelně každou neděli až
do 26. září.     Pavel VRÁNA, Praha

Poberouní – Památky v okolí láka-
jí návštěvníky na nejrůznější akce.
O nadcházejícím víkendu se kona-
jí slavnosti v hořovickém zámku i
na Točníku. V zámeckém areálu v
Mníšku pod Brdy se zase hraje
muzikál Noc na Karlštejně.
Slavnosti hraběte z Vrbna můžete v
Hořovicích navštívit 26. 6. Během
odpoledne se na nádvoří zámku
představí kejklíř Jakub, kouzelnice
Jana či fakír. Šermovat tu bude sou-
bor Diadém i  Collegium 1570. 
Živo bude stejný den i na Točníku,
kde se konají Vodní hrátky. Co na
návštěvníky od 10 do 16 hodin  če-
ká? Budou si moci vyzkoušet rýžo-
vání zlata, projít archeologickou
stezku. Chybět nebude divadlo, sou-
těže, tanec a dílny. Vstupné na osobu
je 150 korun, rodinná vstupenka vy-
jde na pět set. 
Hrad Karlštejn otevřel druhý pro-
hlídkový okruh, který zahrnuje nej-
cennější prostory hradu a Kapli sva-
tého Kříže. Návštěvu je ale nutné
předem rezervovat. Na 2. 7. přichy-
stala správa Karlštejna koncert Küh-
nova dětského sboru, koncert písnič-
káře Jaroslava Hutky se uskuteční
23. 7. Po koncertě budou mít návště-
vníci možnost absolvovat večerní
prohlídku hradem a navštívit obytné
prostory Karla IV.
Budete-li chtít prožít Noc na Karlš-
tejně, musíte se vypravit na jinou
památku v okolí – do Mníšku pod
Brdy. Na nádvoří zdejšího zámku se
oblíbený muzikál hraje 25., 26. a 27.
června od 21.00 (v pátek), resp. od
20.30 (v sobotu a neděli) hodin. V
roli Karla IV. se opět představí Vla-
dimír Čech. Na první červencový ví-
kend jsou pak připraveny Zámecké
slavnosti. Pavla ŠVÉDOVÁ

Památky lákají na divadlo i kejklíře
HOŘOVICKÝ ZÁMEK PŘIPRAVIL SLAVNOSTI HRABĚTE Z VRBNA, HRAD TOČNÍK ZASE VODNÍ HRÁTKY

»Karlštejnský« muzikál uvidí zámek v Mníšku

Parní vlak letos pojede
v sobotu 4. září
Poberouní - Měl sice namále, ale
nakonec přeci jen pojede. Parní
vláček se po trase podbrdské lo-
kálky vydá v sobotu 4. září.
Původně měla jet »pára« letos v létě
dokonce třikrát. Jenže Klubu želez-
ničních cestovatelů, provozovateli
loňských Podbrdských linek, se
nepodařilo sehnat dost peněz, a tak
se rozhodl parní mašinky »odpís-
kat«. Protože redakce Našich novin
soudí, že by to byla velká škoda,
dohodla se senátorem Jiřím Oberfal-
zerem, že letos historickou soupravu
taženou parní mašinou vypraví spo-
lečně. Vláček pojede 4. září z Karlš-
tejna nejprve do Berouna, Zdic, Lo-
chovic a dále už po trase podbrdské
lokálky do Osova, Litně, Zadní Tře-
baně a zpět do Karlštejna.          (mif)

UŽ JEDE! Hurvínek znovu brázdí podbrdskou trať.         Foto NN M. FRÝDL

Monika Vaňková (císařovna) a Roman Tichý (král cyperský Petr) v Noci na Karlštejně. Foto ARCHIV

Kde se bude hrát?

Kromě Mníšku ještě

muzikál Noc na Karlš-

tejně letos můžete vi-

dět 7. - 9. 7. od 20.00 na

hradě Křivoklátě

(www.krivoklat.cz) a

24. 7. na zámku Všera-

dice (stibal@some.cz)

Rozmarný filmový muzikál Zdeňka Podskalského Noc
na Karlštejně známe všichni. Vybavuje se nám důstojný
Vlastimil Brodský v roli císaře Karla IV. či překrásná
Jana Brejchová coby Eliška Pomořanská. Neposlušná
manželka císaře, která jako první žena pronikla na
Karlštejn v mužském přestrojení, aby tu přišla na to, že
ji Karel skutečně miluje. Možná také vzpomenete na
prostořekou Alenu. Touží po svém Peškovi, který je až
krutě opatrný na cestě za rytířskými ostruhy. Jenže, bez
nich svatba nebude. Alena se rozhodne bojovat. A je tu
sázka. I ona stráví noc na hradě a potřebuje, aby ji ně-
kdo poznal. Možná však hraje roli muže až příliš doko-
nale. Kdo tohle  rozmotá? Přece láska! Příběhem se
nechal inspirovat Miloslav Frýdl, jenž napsal scénář a
zrežíroval muzikálovou podobu divadelní hry, kterou
před téměř 130 lety vytvořil Jaroslav Vrchlický.

Pokud si myslíte, že hrát Noc na Karlštejně na mníšec-
kém zámku je troufalé, přijeďte se podívat. Co vás če-
ká? Nádherné nádvoří se skvělou akustikou, hity Karla
Svobody, šermíři, tanečnice, metači ohně, koza, Vla-
dimír Čech, který vcválá na koni přímo na jeviště. Pros-
tořeká Alena, nešťastná císařovna i Pavel Vítek, jenž si
máčí nohy ve škopku a kontroluje čistotu ponožek. Těšit
se můžete na skvělé výkony herců i zvířat, na zábavu od
začátku až do konce. Důkazem je pátá sezona vyproda-
ných představení pod taktovkou M. Frýdla.
Noc na KARLŠTEJNĚ, zámek Mníšek pod Brdy
- pátek 25. června od 21.00, v sobotu 26. a
v neděli 27. června od 20.30 hodin
Předprodej na tel: 318 590 261, další informace na:
http://www.zamek-mnisek.cz, mnisek@stc.npu.cz

Jana DIGRINOVÁ, kastelánka, Mníšek pod Brdy

Hurvínek se po roce vrátil na podbrdskou trať
TEMNĚ ČERVENÝ STAŘIČKÝ MOTORÁČEK BUDE JEZDIT KAŽDOU NEDĚLI AŽ DO 26. ZÁŘÍ
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Patřím k těm lidem, kteří věří, že fantazie je sil-
nější než vědění. Že mýty mají větší moc než his-
torie, že sny jsou mocnější než skutečnost. Jedním
z takovýchto zážitků je pro mě již pár let Králov-
ský průvod. Vladimír Čech, byť ho osobně neznám,
je pro mě člověkem s nezaměnitelnou esencí Karla
IV. Pokaždé, když zvuky bubnů oznamují příchod
průvodu, běhá mi mráz po zádech, vnímám dotek
století dávno minulých i s řinčením mečů a váž-
ností rytířských slibů, kdy položit život za krále či
za pravdu bylo věcí naprosto samozřejmou. 
Letošní průvod pro mě bohužel nese na své zásta-
vě temný stín. Hloupě a nesmyslně byl zraněn tři-
náctiletý chlapec. Shodou okolností jsme šli pár
minut za skupinkou koní, na kterých seděli účast-
níci průvodu, kteří se odpojili od hlavní cesty  (v
Řevnicích za mostem směr Lety, Slunečná ulice ) a
vydali se do uličky, kde k situaci došlo. Byla jsem
překvapená chováním dívek, které ve skupince je-
ly. Po cestě telefonovaly mobilem, nahlas se vy-
jadřovaly velmi nehezky a některé z nich na koň-
ském hřbetě dokonce kouřily! Před zatáčkou, za
kterou k neštěstí došlo, se koně strašně rychle roz-
jeli. S kamarádem jsme se tomu šílenému trysku
divili. Za zatáčkou už jsme potkali maminku s
chlapcem, který velmi plakal, maminka ho podpí-

rala, protože jít sám nemohl. Jedna z dívek ho sra-
zila a odjela. Podle mě byl v šoku a paní částečně
také. Zavolali jsme sanitku, pana Bulíčka, který
byl velmi ochotný, jen se omlouval, že nemohl při-
jet dřív, protože měl výjezd. Situace byla o to hor-
ší, že druhý chlapec, bratr zraněného, šel vpředu
a netušil, co se stalo. Neměl mobil, ani peníze na
cestu zpět. S maminkou chlapce jsme po incidentu
několikrát telefonovaly, vím, že se jí pořadatel  ak-
ce omluvil a žádal o návštěvu jejího syna v nemoc-
nici. Věřím tomu, že projevil upřímnou lítost nad
tím, co se stalo - chlapec má zlomenou kyčel a
zřejmě bude mít toto léto zkažené.  
Četla jsem několik článků, které vyšly na interne-
tových stránkách k této události. Lidé by si měli
uvědomit, píše se tam mimo jiné, že kůn je živé zví-
ře, velké a silné... Naprosto s tím souhlasím, ale
také ti, kteří na koně sedají, by měli vědět, že toto
zvíře ve špatných rukách může znamenat velký
problém pro okolí. Je škoda, že na selhání lidské-
ho faktoru doplatil malý kluk. Je nesmyl, aby se
historického průvodu, který má tradici a je tolik
oblíbený, účastnili lidé, kterým smysl akce napros-
to uniká, a na hřbetě tohoto hrdého, královského
tvora se chovají hůř, než hovada.     

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Letošní průvod nese na své zástavě temný stín...
HELENA PELIKÁNOVÁ: NĚKTERÉ JEZDKYNĚ NA KOŇSKÉM HŘBETĚ TELEFONOVALY ČI DOKONCE KOUŘILY!

Císaře v Hlásné vítal starosta i Holky
Královský průvod, který se letos ko-
nal již počtvrté, se zastavil i u nás v
Hlásné Třebani. Počasí nám přálo, a
tak jsme mohli průvod přivítat v hoj-
ném počtu. 
Císaře Karla IV., jeho ženu Elišku
Pomořanskou, králova bratra Jana
Jindřicha, Arnošta z Pardubic, jezdce
na koních, dvořany v povozech i ry-
tíře kráčející pěšky nejprve přivítal
starosta obce Vnislav Konvalinka a
pak i my, Holky v rozpuku se svojí
zdravicí. Po předání darů, malém po-
hoštění a přípitku pokračoval průvod
dále na hrad Karlštejn, aby mohl  cí-
sař s doprovodem  uložit korunovač-
ní klenoty, posvátné symboly Svaté

říše římské do oltáře kaple sv. Kříže.
Jsem moc ráda, že se tato tradice za-

chovává, je to nádhera, krásný pocit,
bezva atmosféra a proto se již  moc

těšíme na průvod, který půjde za rok.   
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

VIVAT KAREL IV. Holky v rozpuku Královský průvod v Hlásné Třebani vítaly zdravicí i transparentem. Foto ARCHIV

KŮŇ JE VELKÉ ZVÍŘE... Královský průvod letos
poznamenala nehoda.             Foto NN M. FRÝDL

Básničkou v Karlštejně císaře ví-
tali obyvatelé Srbska.                (NN)

Chceš-li v okolí býti jednička,
je tu pro tebe krásná vesnička.
Chcete ohromit Karlštejn, Budňany,
buďte hrdými Srbska občany.

Jídlo na voze je tu na chvilku,
nesmíš zaváhat ani vteřinku.
Maso, koláče, to tě potěší,
vína plný džbát, ten to završí.

Hoja hoj, hoja hoj,
v Srbsku buďte vítáni!
Hoja hoj, hoja ho, duchem nadáni.
Hoja hoj, hoja hoj,
starosta a konšelé,
hoja hoj, hoj, panstvo veselé.

Chceš-li viděti, co jsi neviděl,
přijeď do Srbska podél svodidel.
Chceš být okouzlen krásnou krajinou, 
přijeď do Srbska, přijeď mašinou.

Krása na dosah, máš-li chvilinku,
pojď se posadit s námi do šenku.
Slunce až cestu tvoji pozlatí,
s mapou srbeckou se nikdo neztratí.

Hoja hoj, hoja hoj,
v Srbsku buďte vítáni!
Hoja hoj, hoja hoj, pražský burani.
Hoja hoj, hoja hoj,
řeka, skály vysoký,
hoja hoj, hoja hoj, kozy divoký.

Maso koláče, to tě potěší, vína plný džbán vše završí!
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Tanečníci předvedli country i Tyroláky
V ŘEVNICKÉM LIDOVÉM DOMĚ SE KONALA ŠOU MÍSTNÍ TANEČNÍ SKUPINY PROMĚNY

V pátek 11. 6. jsem v Řevnicích nav-
štívila Taneční Šou Proměn. Přišli
jsme na poslední chvíli, v sále i ve
vinárně bylo plno a pozdě příchozí
jen těžko hledali místa k sezení. 
Zůstávám stát u dveří, abych všech-
no lépe viděla a mohla si udělat i
nějakou fotečku. Od moderující dvo-
jice se dozvídám o Proměnách více.
Je to taneční skupina, která existuje
od roku 2007, a i za tak krátkou dobu
má velice bohatý repertoár. Taneční-
ci jsou ve věku od 4 let a s těmi nej-
staršími, osmnáctiletými, čítají čtyři-
cetisedmičlennou skupinu. Vystupu-
jí na staročeských jarmarkách a do-
bových akcích, pořádají vlastní ples
a jezdí na letní soustředění. Spolu-
pracují i s místními ochotníky a sku-
pinou Třehusk. Každý obdivoval je-
jich nádherné kostýmy. Mají jich už
téměř 300! Jak jsem se později do-
zvěděla, vše je to ruční práce úžasné
vedoucí Ivany Zrostlíkové, její ma-

minky Věry Hrubé, které děti říkají
babi, a Dáši Renertové, bývalé balet-
ky Národního divadla, která i přes
úctyhodný věk a zdravotní potíže vy-
stupovala se svou svěřenkyní. 
Co Proměny tančí? K vidění bylo

americké country, scénický výrazo-
vý tanec od Orffa, balet Labutí jeze-
ro, disko, latinsko-americké tance,
mažoretky, s nejmenšími jsme si
zatančili ptačí tanec, odpluli jsme s
malými námořníky na širé moře a

dostali se až mezi Tyroláky, kteří
nám předvedli parádní polku. Díky
širokému repertoáru si každý přišel
na své a atmosféra v sále byla neza-
pomenutelná. 
Tanečníci kolem mě probíhali do ša-
ten, převléknout se a připravit na
další vystoupení. Byl to frmol. Urči-
tě pro ně nebylo jednoduché v tom
horku tančit a střídat kostýmy, ale
zvládli to skvěle.  Zaslechla jsem, že
nedorazila slečna, která měla napsat
článek do novin, a hned mě napadlo,
že se této úlohy ujmu. Šla jsem se
seznámit s vedoucí Ivankou, abych
zjistila informace a také ji pozvala k
nám, kde se příští rok bude konat 9.
ročník soutěže Ledečský taneční
pohár.            Lenka BERÁNKOVÁ,

Ledeč nad Sázavou

Mistr varhaník zahraje
v černošickém kostele
Varhany v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Černošicích se rozezní
24. 6. od 19.00 díly Leona Bollman-
na, F. Mendelssohna-Bartholdyho,
Maxe Regera a dalších mistrů. Před-
nese je, včetně vlastních improviza-
cí, Martin Kubát, profesionální var-
haník, nositel několika ocenění z me-
zinárodních soutěží. Vedle bohaté
činnosti koncertní je zakladatelem
Mezinárodního varhanního festivalu
v Českých Budějovicích a pořadate-
lem Varhanního léta na Lipně. Své
pedagogické schopnosti a zkušenosti
využívá Kubát při koncertech, které
pořádá pro školy a které vnášejí do
života mladých lidí povědomí o tom,
jak porozumět hudbě.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Tomáš Hendrych, David Vávra a Radovan Lipus (zleva) zahájili v klášteře
barokního areálu Skalka nad Mníškem pod Brdy výstavu velkoformátových
fotografií Šumná a bezbranná. Kolekce, jež volně navazuje na populární
televizní cyklus Šumná města, už viděli návštěvníci ve Vídni, Budapešti,
Stockholmu, Tokiu, New Yorku, Bratislavě či Brně.
Po úvodní barokní skladbě v podání Českého saxofonového kvarteta páno-
vé představili ve vážném i nevážném tónu tento putovní projekt. Došlo i na
komentář k vybraným fotografiím, včetně neodolatelné recitace doprovod-
ných básní. Vávra s Lipusem odpověděli na několik otázek k chystanému
dokumentárnímu cyklu Šumné stopy (měl by mapovat stopy českých archi-
tektů v cizině)  Hudební program pak pokračoval v duchu názvu – Od baro-
ka po jazz – a utekl dříve, než by si posluchači přáli. Výstava je přístupná
do 6. 7. – v sobotu, neděli a svátek od 10 do 17.00, ve všední dny po doho-
dě se správcem. Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu šumného
areálu Skalka. Text a foto Miloš NAVRÁTIL, Mníšek pod Brdy

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 6. 18.00 NĚJAK SE TO KOMPLI-
KUJE
V červenci a srpnu kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
23. 6. 20.00 O KAPITALISMU S LÁSKOU
25. 6. 20.00 PANIKA V MĚSTEČKU
26. 6. 16.00 KUNG FU KYBORG
26. 6. 20.00 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA
KOZY
30. 6. 20.00 ŠKOLA ŽIVOTA
2. 7. 19.30 WOODY ALLEN: UŽÍVEJ
SI, CO TO JDE
3. 7. 16.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
3. 7. 20.30 SOUBOJ TITÁNŮ

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

LETNÍ KINO BEROUN
24. 6. - 25. 6. 21.30 ROBIN HOOD
26. 6. - 27. 6. 21.45 VLKODLAK
28. 6. 21.45 KAWASAKIHO RŮŽE
29. 6. - 30. 6. 21.45 NĚJAK SE TO KOMP-
LIKUJE
1. 7. 21.45 IRON MAN 2
2. 7. 21.45 ČESKÝ MÍR
3. 7. - 4. 7. 21.45 TWILIGHT SÁGA:
NOVÝ MĚSÍC
5. 7. - 6. 7. 21.45 HANEBNÝ PANCHARTI

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 6. 20.00 MAMAS & PAPAS
27. 6. 16.00 CHICAGO
29. 6. 20.00 NINE
6. 7.  20.00 SEX VE MĚSTĚ II

KINO RADOTÍN
25. 6. 18.00 SEDM  SAMURAJŮ
26. 6. 17.00 a 19.30  ŠKOLA  ŽIVOTA
27. 6. 17.00 a 19.30 MAMAS & PAPAS

MALÍ TANEČNÍCI. Na taneční šou Proměn se představili malí i velcí členo-
vé skupiny. Foto Lenka BERÁNKOVÁ

Řevnice - Karel Plíhal, Robert
Křesťan, Spirituál Kvintet… Ti a
mnozí další vystoupí 25. - 27. 6. na
festivalu Porta v řevnickém Lesním
divadle.
Porta, která má za sebou 44 let exi-
stence, podle organizátorů již dávno
není ortodoxním festivalem trampů,
ale vstřebala do sebe hudební svět
country, folku, jazzu, i populárních
písniček. Letos se diváci kromě výše
jmenovaných mohou těšit třeba na
Štěpána Rak, Wabiho Daňka, Ivo Ja-

helku či Samsona Lenka. Poslední
festivalový den se v »lese« představí i
domácí folklorní soubor Notičky. Za-
hraje se známou jihomoravskou cim-
bálovkou Hradišťan.
„Vystoupení se ponese v duchu vá-
nočních koncertů, které již třetím ro-
kem společně soubory pořádají v
pražském Rudolfinu,“ uvedla vedoucí
Notiček Lenka Kolářová. Nejdříve se
představí Hradišťan, poté Notičky a
nakonec si společně soubory zahrají
známé písně.             Miloslav FRÝDL

Šumná města: Z New Yorku na Skalku

Lesní divadlo bude hostit Portu
V ŘEVNICÍCH VYSTOUPÍ PLÍHAL, KŘESŤAN I SAMSON LENK

Tipy NN
* Taneční párty s DJ. Booty a DJ.
Tommy se koná 25. 6. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 50
korun. Michal STREJČEK
* Písňový koncert Magdaleny Ha-
jóssyové, kterou na klavír doprovodí
Jaroslav Šaroun, hostí 26. 6. od 18.00
kostel v Karlíku. (vlc)
* Absolventský koncert Anny Pou-
lové, letošní absolventky hned tří
oborů - houslí, klavíru a tance, se us-
kuteční v ZUŠ Černošice 26. 6. od
18.00. Zazní skladby Haydna, Rode-
ho, Dvořáka a Kreislera.              (pab)
* Koncert skupiny Divokej Bill s
předkapelou Medvěd 009 se koná 26.
6. od 20.00 ve starých berounských
kasárnách. Vstupné 235 Kč. (mik)
* Kapely Vosí hnízdo a Check Point
zahrají 26. 6. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 90 Kč.          (mis)
* Výstava obrazů a kreseb z večer-
ních kurzů malířky Martiny Fojtů je v
mokropeské kapličce sv. Václava pří-
stupná do 27. 6.       Martina FOJTŮ
* Výstava obrazů, plastik a ilustrací
Š. Gruntové Andělé, víly a jiné by-
tosti za zrcadlem v řevnickém Mod-
rém domečku potrvá do 30. 6. Na
stejném místě je k vidění i výstava
fotografií Petra Roberta Pod vodou a
nad vodou.          Šárka HAŠKOVÁ
* První prázdninovou taneční párty
můžete absolvovat 2. 7. v černošic-
kém Clubu Kino. Od 20.00 hrají DJ.
Rasty a DJ. Syndrom. Vstupné  50
korun. Michal STREJČEK
* Klasické představení Carla Gol-
doniho Poprask na laguně uvede  Di-
vadelní studio ZUŠ 2., 3., 4., 5. a 6.
7. v Lesním divadle Řevnice.     (brt)
* Divadelní hra Já jsem otec Bemle
a já matka Žemle bude k vidění na
nádvoří zámku Dobřichovice 2., 4. a
5. 7. od 20.00. Jako hosté vystoupí
Jiří Štědroň a Jan Petráň z divadla
Semafor. Vstupné 150 a 90 Kč. (lup)
* Polský pěvecký soubor ze Syco-
wa vystoupí 3. 7. od 19.00 v kostele
Karlík. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Marko Čermák poslední romantik.
Výstava k 70. narozeninám výtvarní-
ka, hudebníka a brdského trampa z
Hatí je do 6. 7. k vidění v Muzeu
Karlova mostu v Praze.                (mif)
* Výstava malířky Zdenky Krejčové
je ve velkém sále zámku Dobřicho-
vice k vidění do 20. 7.                    (vlc)
* Výstavu Lži vepsané v kameni
aneb Temná minulost českých skalní-
ků hostí do 21. 11. Muzeum Českého
Krasu Beroun. Výstava seznámí s
historií falsifikátů zkamenělin.  (dap)



Osovským školákům velela Velká Huba
DĚTI SE PROMĚNILY V INDIÁNY A VYRAZILY NA ZÁPAD HLEDAT ZLATOU ŽÍLU

Źáci základní školy Osov se minulý
týden proměnili v indiány a odjeli na
západ  hledat zlatou žílu. 
V pondělí po východu slunce byl při-
staven pro 52 indiánů a čtyřčlennou
radu starších plechový oř, který je

nejprve odvezl na  prohlídku zámku
Zbiroh, a pak do indiánské vesnice u
Zbirožského potoka. Indiáni byli roz-
děleni do tee-pee a do pěti  kmenů.
Každý kmen se pojmenoval - Vlčí
tlama, Sioxové, Noční vlci, Velká žíla
a Apači. Pak si  všichni  vymysleli in-
diánská jména. Předstoupila před os-
tatní rada starších s náčelnicí Velká
Huba, šamankou Šiveko, indiánkou
Bolavá Nožka a Vysoká Tyčka. Byla
stanovena pravidla pro život v indi-
ánské vesnici a začalo klání v cestě k
náčelnickému tee-pee. Indiáni plnili
řadu úkolů - vyráběli mýdla, totemy,
trika, čelenky, lapače snů, napájeli
koně, rýžovali zlato v potoce, hráli
indiánskou hru lakros, šli na indián-
skou výpravu, učili se bubnovat, tan-
čit a řešili řadu rébusů, při kterých se
dověděli zajímavosti ze života indiá-
nů. Zapisovali do svých indiánských
zápisníčků. Svoji odvahu prokázali
při noční stezce odvahy za Velkým
Manitou a poklad hledali po zlaté žíle
hluboko v lesích. Tam zazpívali indi-

ánskou hymnu, spravedlivě se o po-
klad rozdělili a každý kmen poslal po
potoce leknín přání.
V pátek se balilo a vyklízela tee-pee,
byla vyhodnocena hra v cestě k veli-
telskému tee-pee. Indiáni dostali
sladké odměny a drobné dárečky, za-
vazadla se naložila do sběrného vozu
pana Šebka a šlo se vstříc autobusu.
U školy si netrpěliví rodiče vyzvedli
své zmalované indiány. Bylo to pri-
ma, počasí nám přálo. Howgh!

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Umělci z celého světa už pracují, svá díla představí na vernisáži 
Výtvarníci ze Švédska, Polska, Maďarska, Slovenska, Mongolska, Kanady a České republiky pracují ve Všeradicích.
Od 17. června se zde koná již tradiční ART Sympozium 2010. Každý z nich se snaží osobitým způsobem transfor-
movat do svých pláten a grafických listů pohled na líbeznou krajinu Podbrdska. Jako ateliéry jim poslouží zámek ve
Všeradicích, rodiště slavné spisovatelky a kuchařky M. D. Rettigové.  Slavnostní vernisáž děl, která během sympo-
zia vzniknou, se uskuteční 25. 6. od 17.00 v prostorách památkově chráněné bývalé sýpky z 18. století, zrekonstruo-
vané na výtvarnou galerii M. D. Rettigové. Zúčastní se jí poslanec Petr Bendl i zástupci ambasád zúčastněných států.
Galerie M. D. Rettigové bude slavnostně otevřena právě v den zahájení výstavy, jež potrvá do 26. června.
Druhou zajímavou akcí, které se koná současně se sympoziem, je výstava začínajících mladých umělců. Letos zde
bude vystavovat čerstvá absolventka VŠUP Irena Staňková, jejímž oborem je textilní tvorba a užitá malba. Výstava s
názvem Esence Horsen je zaměřena na koně a jezdectví. Návštěvník zde může vidět grafické tisky na látky, ručně
paličkovaný autoportrét z koňských žíní, kresbu koní v životní velikosti, ručně tkanou tapiserii… Vernisáž výstavy se
konala 18. 6. ve všeradickém kostele Církve československé husitské a trvá do 26. 6. Její součástí je prezentace maleb
a kreseb výtvarníků ve věku 3 – 25 let, účastníků kurzu ateliéru Ireny Staňkové. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

VIŽINŠTÍ OSLAVILI DEN DĚTÍ. Po-
zor dopravní akce! V takovém duchu
se ve Vižině uskutečnila oslava Dne
dětí. Na hřišti soutěžilo přibližně šest
desítek capartů - dětí z Vižiny a okolí
- ve svých dopravních znalostech a
dovednostech. Všichni účastníci mu-
seli zvládnout deset úkolů. Za to je
pak čekaly nejrůznější odměny a na-
vrch tombola. Celý program se ode-
hrál v pohodové atmosféře slunečné-
ho dne, navíc nadšené děti mohly
okukovat opravdové motorky značky
Harley a také modely terénních auto-
mobilů. Ti nejodvážnější měli mož-
nost se svézt na čtyřkolce a předvést
jízdu zručnosti na čemkoliv.
Text a foto Kamil HRZAL, Vižina

Všeradův kurýr
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Škola dostala dotaci
na Fabiánovu zahrádku
Osovská škola žádala v prosinci loň-
ského roku  Fond životního prostředí
Středočeského kraje o dotaci projek-
tu nesoucí název Fabiánova bylinko-
vá zahrádka  pro zajištění koncepce
environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty. Před pár dny jsme
dostali úžasnou zprávu, že dotace ve
výši 47 500Kč nám byla přidělena. 
Děti se mohou těšit na zahradní do-
mek, ve kterém bude uskladněno ná-
řadí potřebné k úpravě a údržbě
nově založené zahrádky, nové mikro-
skopy a kompostér. Huráááááá!
Osovská škola je zaměřena na envi-
ronmentální výchovu, vede své žáky
k úctě k přírodě. Proto jsme se zapo-
jili do kampaně jedné firmy a stali se
součástí projektu Hello green tomor-
row - pro zelenější zítřek. Naše po-
moc pomůže tomu, aby byl zítřek,
který zanecháváme příštím genera-
cím, zelenější. Pomohli jsme částkou
1500 korun obnovit deštné pralesy v
oblasti Jižní Ameriky, které bývají
přezdívány »plíce naší planety«. Dí-
ky naší sbírce bude vysazeno sedm-
desát pět stromů, které mohou přímo
ovlivnit kvalitu ovzduší a podpořit
biologickou rozmanitost deštných
pralesů.    Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Fotbalisté dohráli, turisté zvou na věž
* Výsledky posledních mistrovských zápasů fotbalistů Všeradic:
Muži A:
Všeradice - Lužce 1:1 (1:0), branka Bouček 
Nižbor B - Všeradice 1:4 (1:2), branky: Jakoubek 3, Šebek 
Muži B:
Všeradice B - Mořina B 2:3 (0:0), branky: Mackovič, Bouček (bos)
* Turisté severních svahů Brd zvou k výletu na rozhlednu na Studeném vr-
chu nad Malým Chlumcem. Otevřena bude v sobotu 26. 6. i v neděli 27. 6. ,
oba dny od 10.00 do 17.00 hodin. Malé občerstvení bude zajištěno přímo ve
věži rozhledny. Antonín KOTOUČ, Velký Chlumec

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2011 (51)
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Poberouní – Bude to již podvanácté, kdy letos
na podzim vyhlásí redakční rada Našich novin
jméno nového nositele prestižní Ceny NN - Ce-
ny Arnošta Tučka aneb jméno člověka, který se
podle ní (a nejen podle ní) nejvíce v roce 2010
zasloužil o rozvoj regionů Dolního Poberouní či
Podbrdska.
Cena pojmenovaná po jednom z prvních členů re-
dakční rady nezávislého poberounského občasní-
ku je udělována od roku 1999 a jako první ji obdr-
želi neúnavní ochotníci, manželé Křivánkovi ze
Řevnic. Zatím posledním laureátem se stal během
loňských oslav 20 let Našich novin Miloš Chroust
ze Řevnic.
Návrhy na cenu nejsou jen záležitostí redakční ra-
dy. Podílí se na nich i tzv. Akademie laureátů, čili
nositelé Ceny NN, a zároveň i všichni čtenáři Na-
šich novin. Každý může poslat svůj návrh na adre-
su redakce  (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň
nebo na e-mail: redakce@nasenoviny. net). Ke
jménu svého favorita stručně připište, proč jej na-
vrhujete. Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme
jednoho, který získá od redakce dárkový balíček a
2.000 Kč od partnera Ceny, firmy K+V Elektro.
Více o Ceně se dočtete na speciálních stránkách
http://cnn.nasenoviny.net                  Josef KOZÁK

Středočeští záchranáři během něko-
lika dnů v červnu zasahovali u čtyř
případů tonutí. Tři z toho se odehrá-
ly na řece Berounce. 
Na co by si plavci a vodáci měli dát
pozor? V první řadě by neměli cho-
dit do vody po požití alkoholu. Roz-
hodně by také neměli skákat do ne-
známa - při vstupu do studené vody
byste se měli postupně ochlazovat. 
Při sjíždění řeky na raftech a kanoích

je vhodné sebe a především své po-
tomky vybavit plovací vestou i hel-
mou a v žádném případě nepodceňo-
vat rozvodněné řeky po deštích.
Velmi důležité je hlídat malé děti.

Hrozí nebezpečí při koupání v zah-
radních bazéncích, natož v rybnících
a řekách. Děti by při koupání vždy
měly být pod dohledem zodpovědné
osoby. Kruhy na koupání, balónky,

rukávky jsou hračkou – nejsou v
žádném případě plnohodnotnou och-
ranou neplavců.

Tereza JANEČKOVÁ, 
středočeská záchranná služba

Nepodceňujte řeku! varují záchranáři
DĚTEM HROZÍ NEBEZPEČÍ I PŘI KOUPÁNÍ V ZAHRADNÍCH BAZÉNCÍCH, NATOŽ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ…

Berounka je zrádná, hlavně jezy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Laureáti Ceny Našich novin
- Ceny Arnošta Tučka
1999 - manželé Marie a Vladimír KŘIVÁN-
KOVI z Řevnic, neúnavní ochotníci
2000 - Ludmila CHROUSTOVÁ a Lenka
KOLÁŘOVÁ z Řevnic, vedoucí dětských folk-
lorních souborů Klíček a Notičky
2001 - František ŠEDIVÝ z Řevnic, bývalý po-
litický vězeň a zadnotřebaňský kronikář 
2002 - Josef KOZÁK z Leče, organizátor kul-
turního života na Podbrdsku
2003 - Jiří HUDEČEK z Letů, starosta obce
2004 - Jiří VITOUŠ z Řevnic, ochotník a neú-
navný bavič 
2005 - Michaela ŠMERGLOVÁ z Černošic,
organizátorka divadelních i jiných akcí
2006 -  Ilona GARTOVÁ z Hlásné Třebaně, or-
ganizátorka společenského dění v obci
2007 - Jana ČERVENÁ z Řevnic, účastnice
kulturního dění v okolí
2008 Alena a Petr ŘÍHOVI z Dobřichovic,
nadšení ochotníci
2009 - Miloš CHROUST z Řevnic, muzikant,
zvukař a pomocník mnoha organizátorů

V Berounce se topili
vodáci i tříletá dívenka 
5. června byl záchranářům hlášen
tonoucí vodák v Karlštejně. Záchra-
náři muže museli resuscitovat a pře-
dali jej k transportu pražské letecké
záchranné službě
5. června byla na dispečink zách-
ranné služby hlášena převržená lo-
dička v Berouně na Berounce. Zá-
chranáři na místě ošetřili čtyři zra-
něné vodáky
3. června dopoledne byli záchraná-
ři voláni k tonoucímu dítěti u jezu
mezi Hlásnou Třebaní a Karlštej-
nem. U tříleté dívenky musela být
prováděna resuscitace a byl přivo-
lán vrtulník pražské záchranné služ-
by, který holčičku transportoval do
motolské nemocnice              (tej)

Turistům se nechce
na hrad ani do kempu
Karlštejn – Počasí začínajícího lé-
ta zatím příliš nepřeje návštěvnos-
ti kempů ani památek.
Karlštejnský starosta Miroslav Ureš
odhaduje, že letos je v »jeho» obci
až o dvacet procent turistů méně než
loni. „Zavinilo to především počasí.
Meteorologové pořád hlásí další
deště, přitom tady u nás vůbec nepr-
ší,“ durdí se Ureš. Ve zdejším kem-
pu jsou sice obsazené chatičky, sta-
nů tu ale vyrostlo zatím poskrovnu.
„Teď tu ale zrovna byl autobus Slo-
váků na školním výletě,“ dodal
Ureš. (pš)

MUZIKANT Držitel loňské Ceny Našich novin
Miloš Chroust v jedné ze svých »životních rolí« -
jako basista kapely Třehusk.             Foto ARCHIV

POZOR NA JEZY! Koupání u jezu je příjemné, ale může být i nebezpečné.     Foto NN M. FRÝDL

„Z množství tonutí během jediného týden je zřejmé, že
koupání a sjíždění řek nemusí být bezpečná aktivita. Li-
dé by měli při koupaní a plavbě na kanoích či raftech do-
držovat základní pravidla. Tím mohou zásadně snížit ri-
zika spojená s koupáním,“ tvrdí mluvčí středočeských
záchranářů Tereza Janečková. Podle ní  by si plavci měli
uvědomit, že vodní dno je nestálé. Místo, kde skákali
loni, již letos nemusí být bezpečné. To se málem nevy-
platilo mladíkovi, jenž loni skákal z mostu v Řevnicích.
Skočil přes most už na kraji. Neskončil ale ve vodě, za-
bořil se po pas do bahna. Řevnická záchranka ho muse-
la s hasiči vyprošťovat. Naštěstí měl jen poraněný kotník.
Lékaři doporučují, aby se lidé při vstupu do studené pří-
rodní vody postupně ochlazovali a poté teprve se celí

ponořili. Náhlé ochlazení těla studenou vodou totiž mů-
že způsobit zástavu srdce i u zdravého člověka. Při delší
době strávené pod vodou může dojít k podchlazení a v
jeho důsledku k vyčerpání organismu. Obzvlášť opatrní
při koupání by měli být kardiaci, astmatici, epileptici a
lidé s vysokým krevním tlakem. Pavla ŠVÉDOVÁ

Kdo získá dvanáctou Cenu Našich novin?
NÁVRHY NA SVÉ FAVORITY NÁM OPĚT MŮŽETE POSÍLAT I VY - VYLOSOVANÝ ČTENÁŘ ZÍSKÁ DÁREK A 2 000 KORUN

Holčička je mimo ohrožení života
Řevnice – Zaznamenali jsme mnoho dotazů na stav hol-
čičky, která se zkraje června topila u jezu v Karlštejně.
Podle našich zjištění už je dívenka mimo ohrožení živo-
ta, i díky tomu, že zásah proběhl profesionálně a včas.
Přesto je nadále v péči motolské nemocnice. (lup)
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Trubačům v Hlásné zazpívá »Pilarka«
V BOHATÉM PROGRAMU VYSTOUPÍ POZOUNÉŘI PRESIDENTA REPUBLIKY I ČERSTVÝ POSLANEC PETR BENDL

Hlásná Třebaň - Ivan Mládek.
Bohuš Matuš. Kapela Rangers. Ti
všichni už v minulosti zpívali na
Slavnostech Trubačů v Hlásné
Třebani. Letos do této vybrané
společnosti přibude první dáma
české pop music Eva Pilarová.
Slavnosti trubačů se na počest dáv-
ných obyvatel Hlásné Třebaně stře-
žících svého času hrad Karlštejn bu-
dou konat pošesté. Letos v sobotu
24. července od 15.00 na hlásnotře-
baňské návsi.
V první, historické části programu
do »plechů« zadují Trubači hradní
stráže presidenta republiky i Karlš-
tejnští pozounéři. Diváci se mohou
těšit na šermíře, gotickou hudbu i
skupinu historických tanců. Také le-
tos dorazí se svým doprovodem císař
Karel IV.
Po odjezdu císaře zahrají kapely Tře-
husk a Sedláci, zazpívá čerstvý po-
slanec Petr Bendl. Vrcholem celých
slavnosti bude živé vystoupení Evy
Pilarové. Ta také stane v čele poroty,

která vybere nejlepšího zpěváka pís-
ně Hlásná Třebaň je krásná.

Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje
*   Celkem 12 136 Kč věnovali čle-
nové bývalého spolku Liteňská chasa
a tanečního souboru Praskavec na
stavbu dětského hřiště v Litni. Hřiště
bude otevřeno 26. 6. ve 14.00.    (mif)
* O pomoc při transportu pacienta
z rodinného domu v Řevnicích byli
řevničtí profesionální hasiči požádáni
záchrannou službou 12. 6. Staršího
muže tři muži snesli na židli z první-
ho patra po točitém schodišti.     (mif)
* Bezpečnostní dveře bytu v Dobři-
chovicích si 15. 6. zabouchla jeho
majitelka. Na pomoc zavolala řevnic-
ké hasiče. „Paní měla puštěný sporák
a otevírání bezpečnostních dveří je
pracné, proto bylo rozhodnuto o na-
sazení lezecké skupiny,“ uvedl hasič
Pavel Vintera. „Jeden z lezců slanil ze
střechy k oknu, vlezl dovnitř a dveře
otevřel. (mif)
* Dne 19. 6. uzavřeli na statku Lad-
ronka v Praze 6 manželství dlouhole-
tý člen redakční rady Našich novin
Vilém Šedivý a slečna Manzura Yaku-
bova. Hodně štěstí na společné cestě
životem! Redakční rada NN

Řevnice zprovoznily
nový sběrný dvůr
Řevnice - Sběrný dvůr začal fungo-
vat v Řevnicích v areálu někdejší
skládky. Tam se nyní nově odevz-
dává i bioodpad a elektro.
Se zahájením provozu nového sběr-
ného dvora v Řevnicích se mění mís-
to pro odběr bioodpadu a zpětný od-
běr elektrospotřebičů. Dosud se ode-
vzdával v areálu v Zátiší, a to i v ne-
děli. Od 15. června je provoz dvora
změněn, otevřeno je v úterý od 15  do
18 hodin a v sobotu od 8  do 11.00,
nově ale ve sběrném dvoře Na Bořích
1077, v areálu skládky EKOS. Os-
tatní podmínky se nemění.             (pš)

Poberouní - Letní soutěž vyhlašují
Naše noviny. Vyhrát v ní můžete
turistický atlas Středočeského
kraje, cykloprůvodce Dolní Be-
rounka, karlštejnské víno či řecký
koňak metaxa.
Soutěž vyhlašujeme ve dvou katego-
riích:
1) Nejhezčí/nejoriginálnější letní
fotografie
2) Nejhezčí/nejoriginálnější letní
báseň

Na snímcích i ve verších může být
zachyceno cokoliv, co se týká léta,
prázdnin, dovolených. Zajímavý zá-
žitek, příhoda či setkání, pobyt na tá-
boře i u rybníka, stejně jako dobro-
družná nebo exotická výprava na dru-
hý konec zeměkoule.
Svá díla nám můžete posílat do 9. zá-
ří. Postupně je budeme zveřejňovat a
na závěr porota v čele s Josefem Ko-
zákem vybere v každé kategorii tři ví-

těze. Ti se mohou těšit na výše popsa-
né (i další) ceny. Každý z účastníků
soutěže obdrží od redakce pozornost.
První příspěvek dorazil od Karolíny
LACINOVÉ z Oskořínka. K veršo-
vání ji inspirovala zadnotřebaňská
chovatelská stanice z Třebaňského
údolí,  která se zabývá chovem čivav:

Ten kdo není hloupý, 
čivavu si koupí. 
Tohle malé klubíčko,
přinese ti štěstíčko. 

Číva to má ráda, 
když jí drbeš záda.
Potom ještě hlavičku, 
dá ti za to hubičku. 

Nemám blešky v kožíšku, 
tak mě drbej na bříšku! 
Pusinku ti za to dám, 
tak já tebe ráda mám.

Těšíme se na další vaše originální
příspěvky! Miloslav FRÝDL

Mníšek vyhlásil sbírku na opravu kapliček
Veřejnou sbírku Skalecké kapličky vyhlásilo město Mníšek pod Brdy. Sbírka
byla zahájena uplynulou neděli a potrvá nejdéle tři roky.
„Sbírka se koná pro účely revitalizace areálu a rekonstrukce křížové cesty
na Skalce,“ uvedl  starosta Mníšku Petr Digrin. „Dali jsme si za cíl postup-
ně stavebně stabilizovat a opravit všech čtrnáct kapliček. V konečné fázi bu-
dou vyzdobeny sakrálními uměleckými prvky. Uvažujeme o kovářských prv-
cích nebo keramické mozaice,“ dodal s tím, že město věří v úspěch sbírky.
„Byl zpracován koncept, vyřízeny zákonné formality a nyní už jen čekáme
na konečné osvědčení o konání sbírky. Po jeho obdržení ihned zveřejníme
připravený bankovní účet a rozmístíme pokladničky,“ uzavřel Petr Digrin.

Miloš NAVRÁTIL, Mníšek pod Brdy

Řidič utekl od nehody 
Všenory – Dvě osobní auta se mi-
nulou sobotu srazila ve Všeno-
rech. Řidič, který pravděpodobně
nehodu zavinil, z místa utekl. 
Při srážce byl ve druhém voze zra-
něn starší pán. Řevničtí záchranáři
jej museli odvézt k dalšímu ošetření
na chirurgii. (lup)

Soutěž NN: Posílejte nám fotky a básničky!
VYHRÁT MŮŽETE TURISTICKÝ ATLAS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, VÍNO ČI ŘECKÝ KOŇAK METAXA

HEREČKA. Čivava Růženka ze Zadní Třebaně, která si před nedávnem za-
hrála v americké reklamě. Foto Eva POUSTECKÁ

Rychlost v Hlásné Třebani už »hlídají« dva měřiče
Hlásná Třebaň – Už druhý bezpečnostní měřič rychlosti pořídil na hlav-
ní silnici procházející obcí hlásnotřebaňský obecní úřad.
„Měřič je umístněn ve směru od obce Karlštejn k nám,“ uvedla tajemnice
obecního úřadu Ilona Gartová  s tím, že měřiče, které by měly řidiče upo-
zornit na to, že projíždějí obcí, a zpomalit, mnoho lidí za volantem ignoru-
je. „Hlavní silnice je v inkriminovaném místě rovná a přehledná, takže to
mnozí šoféři i obcí ženou výrazně přes šedesát v hodině. Že by tu mohli sra-
zit chodce, je jim bohužel jedno,“ dodala Gartová. (šm)

Dle paragrafu...
POŠTA BEZ OKAPŮ. Z pošty v
Karlštejně neznámý lupič ukradl mě-
děné svody i okapy za 6 430 Kč. (šm)
CHTĚL SI POČÍST. Zřejmě náruži-
vý čtenář se 15. 6. v noci vloupal v
Zadní Třebani do »bedny« na tiskovi-
ny u místního obchodu. Ukradl časo-
pisy, CD a DVD za 492 Kč.          (šm)
FIESTA BEZ KOL. Ford Fiesta,
který parkoval jeho majitel v Karlš-
tejně před domem, kdosi přes noc ze
7. na 8. 6. připravil o všechna čtyři
kola. Auto ponechal lapka na zemi.
Škoda činí 17 000 korun.              (šm)
VYKRADENÁ BUŇKA. Škodu za
103 120 Kč způsobil v Zadní Třebani
zloděj, který se vloupal do kontejne-
rové buňky na pozemku u novostav-
by. Odnesl svářecí trafo, vrtačky,
bourací kladivo a další nářadí.     (šm)

PILARKA. Loni v listopadu Eva Pilarová zazpívala na slavnostním koncer-
tu k dvacátým narozeninám Našich novin. Foto NN M. FRÝDL
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Krásná nová kola! 

Vážení zákazníci, nabízíme vám
široký sortiment potravin 

a průmyslového zboží. Nákup na
splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Do Třebaně se »vrátili« mladí hasiči
DĚTI SI POPRVÉ »NANEČISTO« ZASOUTĚŽILY V KARLŠTEJNSKÉM KEMPU - ZA ODMĚNU DOSTALY ZMRZLINU
Znovu byla obnovena činnost Mla-
dých hasičů při Sboru dobrovolných
hasičů Zadní Třebaň. Vedení se ujala
zkušená vedoucí mládeže Helena
Ševčíková za asistence Ivany Ševčí-
kové. Nyní máme 13 členů ve věku
do 10 let, včetně dětí předškolních a
dětí mimotřebaňských (Liteň, Bě-
leč). Scházíme se každou středu od
17.00 do 18.30 hodin a učíme se zá-
klady první pomoci, vázání uzlů, to-
pografické značky či zásady požární
ochrany, malujeme a hrajeme si. Pře-
devším se ale věnujeme disciplínám
požárního sportu, zejména požární-

mu útoku. Má-li ještě někdo chuť se
k mladým hasičům přidat, nechť tak
učiní co nejdříve, jelikož už trénuje-
me v sestavách, ve kterých se bude-
me účastnit soutěží a memoriálů. 
Předposlední květnovou sobotu jsme
si  »nanečisto« zasoutěžili v kempu
v Karlštejně, kde se konala okrsková
soutěž v požárním sportu žen a mu-
žů. Oba naše pokusy o spojení po-
žárního vedení dopadly dobře, a tak
jsme od obecenstva sklidili velký po-
tlesk a od paní Ševčíkové jsme za
odměnu dostali zmrzlinu. Do Karlš-
tejna jsme jeli hasičskou cisternou,

což se nám moc líbilo. Oblíbili jsme
si také uniformy a kšiltovky s dráč-
kem Hasíkem. Vyzkoušeli jsme si tu
i štafetové překážky, pohráli si na
hřišti, ale hlavně jsme fandili druž-
stvu našich kluků, kteří soutěžili o
postup do okresního kola. I přes naši
velkou podporu se však dál neprobo-
jovali. Štafeta 4x100 metrů s překáž-

kami se jim povedla na výbornou,
čas na požárním útoku však na vítěz-
ství nestačil. V celkovém hodnocení
zaujali sedmou příčku. Do okresního
kola v Hořovicích z našeho okrsku
postupila mužská družstva z Litně a
Karlštejna i všech pět zúčastněných
týmů žen.         Ivana ŠEVČÍKOVÁ,

kronikářka MH, Zadní Třebaň

Už třikrát jsme v Našich novinách psali o pře-
hrazené řevnické ulici Pod Selcem. Téma je,
zdá se, velmi živé - další dopis reagující na sta-
novisko majitele pozemku Luboše Veselého (viz
NN 11/10) na adresu redakce doputoval od
obyvatele Řevnic Jaroslava Svitáka.            (NN) 

Z článku p. Veselého je zřejmé, jak v současné do-
bě převládá ve společnosti šlendrián nejen v moci
úřednické nebo zákonné, ale především v rovině
slušného chování a mezilidských vztahů.
Nejprve pár faktů a skutečností. Ano, p. Veselý
měl pronajaté pozemky, pečoval o ně a následně je
koupil od společnosti ADE. Ano, p.Veselému lidé
chodili a jezdili po jeho pozemku. Ano, p. Veselý
má právo na oplocení svého pozemku. Ano, rad-
nice měla včas řešit vzniklou situaci Pod Selcem
a především ona může za tamní situaci. Ano, kdo-
koliv jiný mohl dotčené pozemky koupit do svého
vlastnictví. 
Pan Veselý spojuje účelově hrušky s bramborami,
a to bych rád odlišil. Bavme se, prosím, přede-
vším a komunikacích, ne o pozemcích, které s tím-
to nesouvisí. Pozemek č. 1960 – v katastru veden
jako zahrada - nechť si pan Veselý oplotí třeba ost-

natým drátem, aby tam lidé nechodili sekat trávu.
Ovšem pozemek č. 1919/1 a 1919/2 je veden jako
ostatní komunikace. Nechápu tudíž, jak je možné,
že tato přístupová a obslužná komunikace k dal-
ším nemovitostem byla také přehrazena a oploce-
na. Také bych rád upozornil na fakt, že v dobách,
kdy měl p. Veselý tyto komunikace v nájmu, se o
tyto pozemky staral s takovou pečlivostí, že na ně-
kolika místech umístil takřka neviditelné železné
tyče (několikrát jsme se svými dětmi na kolech
tyto tyče prozkoumali našimi plášti – opravdu zá-
keřné a nebezpečné). Proti tomu jsou ostatní věci
jen drobnostmi. Jak je dále možné, že na komuni-
kaci č. 1919/1 vybudoval p. Veselý betonové molo
a přehradil komunikaci tím, že po dobu zimního
spánku zde parkoval svou jachtu?
Rád bych panu Veselému uvěřil, jak je spravedli-
vý, ochotný a vstřícný k lidem, kterých se záleži-
tost týká, ale nějak se mi to nedaří. Do doby, než
se p. Veselý přistěhoval do našeho města, nikdo
takovéto věci nepotřeboval řešit, poněvadž to fun-
govalo především na slušnosti a solidárnosti před-
chozích majitelů. Nebudeme si nalhávat, že vše
bylo v zákonném pořádku, domluva byla vždy v
zájmu občanů města Řevnic. Pan Veselý je v Řev-

nicích jen pár let a už se mu podařilo svou cham-
tivostí a silou peněz rozvrátit mnoho místní obča-
nů. Jediné, s čím musím s panem Veselým souhla-
sit, je fakt, že řevnická radnice v této záležitosti již
od začátku několikrát zásadně pochybila, a to je
možná pro mne závažnější zjištění.
Závěrem tohoto příspěvku jen chci zdůraznit, že
budu po řevnické radnici požadovat vyřešení zále-
žitosti ve prospěch místních občanů, nikoli však
formou vybudování objízdné provizorní cesty za
NAŠE peníze jen proto, že p. Veselý spoléhá na
naše nečinné úřady a soudy.

Jaroslav SVITÁK, Řevnice

Na domech chybějí
čísla i řádné schránky
Při doručování volebních lístků na
volby do Poslanecké sněmovny bylo
zjištěno, že velké množství nemovi-
tostí není označeno číslem popisným
nebo evidenčním. Toto ukládá § 31
odst. 1 a 3; dále pak § 32 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení ). Majitel nemovitos-
ti je povinen si na vlastní náklady
nechat vyhotovit příslušné označení
a viditelně umístit. Stejný problém je
i se schránkami na korespondenci
zejména u rekreačních objektů, kde
jsou trvale přihlášení. Žádám všech-
ny majitele nemovitostí, aby si splni-
li svoji povinnost, a to i s ohledem na
snadnou identifikaci objektu v přípa-
dě zásahu záchranné služby nebo
hasičů. Také v mnoha případech ne-
jsou instalovány řádné schránky. Ty
jsou nahrazeny vším možným a ne-
zaručují nepoškození došlé zásilky.
Dovolte mi, abych vás srdečně po-
zval na veřejné zasedání zastupitel-
stva obce, jež se koná ve čtvrtek 24.
června od 18.00 ve Společenském
domě. Lubomír SCHNEIDER, 

Radnice měla situaci Pod Selcem řešit včas!
PŘEHRAZENÁ ULICE V ŘEVNICÍCH VYVOLÁVÁ DALŠÍ A DALŠÍ REAKCE ČTENÁŘŮ NAŠICH NOVIN

NA SOUTĚŽI. Mladí zadnotřebaňští hasiči na okrskové soutěži v karlštejnském kempu. Foto Josef ŠEVČÍK

SALTO bude zkoumat, jak »tříbit Třebaň«
Jak tříbit Třebaň? Máte nějaký nápad, jak kultivovat prostředí Zadní Tře-
baně? Řekli jste si někdy, že by bylo hezké, kdyby zde proběhla ta a ta kul-
turní akce? Máte konkrétní představu, jakých služeb by rádi využili senioři
či školáci? Měli byste zájem o elektronické informování o akcích obce? Na
tyto i další otázky budete mít šanci odpovědět v dotazníku místního občan-
ského sdružení SALTO. Anketu naleznete v nejbližších dnech ve svých poš-
tovních schránkách a na webu www.os-salto.cz. Odpovědi můžete odeslat
buď elektronicky na email info@os-salto.cz nebo vhodit do schránek umís-
těných za tímto účelem do školy, do předsíně třebaňské pošty a prodejny
potravin. Nejlepší projekty bychom rádi zrealizovali např. pomocí prostřed-
ků Fondu místního rozvoje Nadace Via. Těšíme se na vaše komentáře.

František Chlaň, SALTO, o.s, Zadní Třebaň
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S poberounským i podbrdským
krajem je spojeno mnoho legend
trampingu. Dočtete se o nich v se-
riálu NN. Spoustu výprav k Be-
rounce a na Hřebeny podnikla i le-
genda mezi českými cestovateli
Miloslav STINGL, svého času oby-
vatel Černošic.     (NN)
V jedné  národní  písničce  lká  děv-
čica  nad  tím, že musí v komůrce
spávat sama a v jiné se zase holedbá
šohaj, že si dá na své zálety urobit
pořádné kyjačisko. Jak své milostné
záležitosti řeší mládenci a panny na
opačné straně zeměkoule?
Tuto otázku jsme položili bezkonku-
renčnímu znalci poměrů i v těch nej-
zapadlejších končinách - kam nás
dosud běžně nevozí žádná z cestov-
ních kanceláří  -  cestovateli  a spiso-
vateli  dr.  Miloslavu Stinglovi, který
při svých mnoha cestách kolem  svě-
ta strávil v exotických zemích dlou-
há  léta  života.  Řadu let strávil na
ostrovech Oceánie ležících uprostřed
Pacifiku severně od břehů Austrálie
a jižně od Japonska. V letech 1963 –
2000 pobýval v Černošicích a právě
i zde některé ze svých knih napsal.

Milování v ráji
„Říkáte kyjačisko,“ směje se cesto-
vatel.  „A víte, že  opravdu něco   po-
dobného mají i na tichomořském
ostrově Truk? K nejcharakterističtěj-
ším  suvenýrům patří  nejen dřevěné
válečné kyje, ale také malé »felai«-
milostné hole, které místní řezbáři
zhotoví tamním »šohajům« na za-
kázku a ozdobí je  i originálním mik-
ronézským ornamentem. Dobrý
mrav nejen v Evropě,  ale i  na Truc-
kých  ostrovech žádá, aby milostná
iniciativa vycházela  od muže.  Felai

se stává  jakousi  legitimací  lásky, za
kterou se mládenci nestydí,  ale kte-

rou naopak veřejně dávají najevo své
touhy, když  se s  ním v  ruce prochá-

zejí po vesnici. Pokud touha mladé-
ho muže směřuje k určité dívce, při
vhodné příležitosti své vyvolené
předvede vzor na své milostné  hůl-
ce. Dívka si ornamenty pozorně pro-
hlédne, bez ohledu na to, zda se jí
její majitel líbí nebo ne. K milost-
ným hrám a dobrodružstvím i na
Truckých ostrovech se nejlépe hodí
vlahá noc, kterých je tam  bezpočet.
Po  setmění  dochází  k praktickému
vyzkoušení této milostné legitimace.
Nápadník vyzbrojený zdobeným fe-
laiem se tiše přiblíží k chýši své -
dosud svobodné - dívky a hůlku pro-
strčí její stěnou. Dívka, které nápad-
ník svůj felai  během dne už předve-
dl, ačkoliv mezi  nimi nepadlo jediné
slovo,  návštěvu eventuálního milen-
ce čeká. Jen na ní také záleží, jak
odpoví. Pozorně si prohlédne felai.
Je-li  ornament shodný s tím, který jí
byl předložen při procházce vesnicí,
pozná, že na její chýši i srdce klepe
ten, jehož očekávala  a může mu  te-
dy, uprostřed noci, dát odpověď.
Vtáhne-li  hůlku do chýše, je vzkaz
jasný: „Pojď dovnitř  a miluj mne!“.
Pokud ale vystrčí felai zpátky, má
mládenec smůlu. (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Při příležitosti Mezinárodní konfe-
rence Inter Asso, sdružení šestnácti
organizací politických vězňů z post-
komunistických zemí, jsem navštívil
Rumunsko, konkretně Brašov. Kdo
žije v představě o Rumunsku z let
osmdesátých či dřívějších, velice se
mýlí. Projížděl jsem tudy v roce

1983, v noci. Předjížděli jsme nes-
počet většinou neosvícených vozů s
plachtami, tažených vyhublými koň-
mi, tedy cikánských. Výraz Rom se
tehdy neužíval a patří také jiné sku-
pině tohoto etnika. Když nastal den,
objevila se pravá tvář tehdejšího Ru-
munska. Skupiny doškových chalou-
pek, snad vesnice. Malá městečka či
městyse vypadala lépe, ale značně se
lišila od našich. Malé domky obráce-
né štítem do ulice, vedle branka do
dvora, široká tak, aby projel vůz ta-
žený koněm. Lidé chatrně oblečení,
prostě všechny znaky chudoby. A
což teprve, když jsem další rok jel z
Bulharska vlakem. Na mnoha mís-
tech podél trati čekaly skupinky dětí,
kterým západní Němci házeli žvej-
kačky a feniky a bavili se tím, jak se
děti vrhaly mezi kamení a horlivě ty-
to »dary« hledaly. Vlak jel pomalu,
někdy i zastavil. To na schůdky vys-
kočili i dospělci a žebrali. Tahle po-

dívaná mi zkazila dojem z pobytu u
moře a řekl jsem, že už tam nikdy
nepojedu. To se také stalo. Až letos.
Nalezl jsem zde však něco úplně ji-
ného. Z letiště v Bukurešti nás odve-
zl vůz patřící předsedovi pořádající
organizace. Měli jsme tedy možnost
pozorovat krajinu. Po doškových st-
řechách na chatrných chaloupkách
ani stopy. Města upravená, domy
převážně s novou fasádou, ba i ty uli-
ce se mi zdály méně rozbité než ty
naše. Projížděli jsme nejprve rovina-
tou krajinou. Pole obdělaná, políčka
malá, v soukromých rukách. Širé lá-
ny, u nás dosud převládající, nebyly
téměř vidět. Na silnicích i ve měs-
tech jezdí podstatně méně aut než u
nás. Tu a tam koňský potah s pryč-
kou nebo lehkým vozem. Postrach
aut. Mechanizace se příliš nepouží-
vá, menší stáda hovězího dobytka té-
měř u každé vesnice. (Pokračování)

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2010

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo NN je poslední, které
mají předplacené. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je

třeba si ho znovu objednat. NN do prosince 2010 vyjdou 13 x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pol. tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané
adrese v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. Nezapo-
meňte uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 132610.

SVĚTOBĚŽNÍK. Známý cestovatel Miloslav Stingl                    Foto ARCHIV

Světoběžník byl doma v Černošicích
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 5)

Rumunsko se hodně změnilo, k lepšímu
SPOLUPRACOVNÍK NAŠICH NOVIN PODÁVÁ SVĚDECTVÍ O SVÉ CESTĚ NA BALKÁN
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Kapříkům se letos na háčky nechtělo!
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V ZADNÍ TŘEBANI SKONČILY VÍTĚZSTVÍM DAVIDA JANČARA Z DOBŘICHOVIC
V sobotu 12. června pořádala místní
organizace Českého rybářského sva-
zu Řevnice rybářské závody dětí do
15let – 4. ročník memorial Jiřího
Kebrdleho. 
Na Ostrově v Zadní Třebani se u ry-
bářské chaty sešlo 17 chlapců, 7 děv-
čat. Vítězství si vybojoval jedenácti-
letý David Jančar z Dobřichovic s
celkovým úlovkem 1,65 kg. Druhé
místo si vylovil devítiletý Jaroslav
Blažek z Dobřichovic a získal též di-
plom za největší rybu – cejna skalá-
ka 27 cm a 0,27 kg. Ocenění za nej-
větší rybu »uteklo« o 0,02kg sedmi-
letému Třebaňákovi Tomáškovi Par-

tajovi - ten skončil na 3. místě. Nej-
častějšími úlovky byly plotičky,

tloušť, okoun a cejni. Nejvíce úspěš-
ných rybářů bylo z Dobřichovic –

David Jančar (1. místo), Jaroslav
Blažek (2.), Martin Nepraš (9.), Ane-
ta Nejtková (10.) a Nikola Sýkorová
(17.), následovali Třebaňáci Tomík
(3.) a Zuzanka (5.) Partajovi, Karo-
línka Petříšová (16.) a hlásnotřeba-
ňačka Klára Stýblová (15.). Také
pravidelná účastnice Verunka Hájko-
vá (14.) nezůstala bez úlovku. 
Vítěz obdržel hodnotné rybářské ce-
ny – prut s navijákem, krmení pro
ryby, rybářskou stoličku a batůžek.
Ostatní ceny byly také moc pěkné. I
ti, kteří nebyli úspěšní na úlovky, ob-
drželi drobné dárky.  Rybářské dopo-
ledne jsme jako tradičně zakončili
opékáním buřtů. 
Poděkování patří všem, kteří při zá-
vodech pomáhali, i  sponzorům. Děti
si za trpělivé sledování splávků zas-
luhují veliký obdiv. Příště by mohli
na háčcích uvíznout nějací kapříci.
Hana BUČINSKÁ, Zadní Třebaň 

Na školní výlet nazvaný Pohádkáři
EU se vypravilo patnáct dětí druhé-
ho a třetího ročníku zadnotřebaňské
málotřídky s třídní učitelkou Moni-
kou Mazúrovou. Ubytování jim pos-
kytla letovská radnice v místní kni-
hovně, o vše se postarala letovská
knihovnice Petra Flasarová, mamin-
ka jedné třebaňské žačky. 
V pozdním pátečním odpoledni byla
náves v Letech plná dětí - kromě těch
zadnotřebaňských zde pořádala mí-
stní mateřská školka diskotéku, kte-
rou moderoval pravý »DJ« Olda
Burda. V  povinné výbavě třebaň-
ských školáků nesměl chybět spacák,

karimatka a kolo. Děti podnikly prv-
ní výšlap na kolech ještě týž den. Vy-
razily do Dobřichovic, kde na ně če-
kalo překvapení v podobě eskymáka,
za kterého byla převlečena ředitelka
školy Božena Musilová. Povídání  a
zároveň první čtení se uskutečnilo v
dobřichovickém zámku. 
Druhý den našlapaly děti dvacet ki-
lometrů. Užily spoustu legrace, vz-

dělávaly se, četly... Stihly i návštěvu
kina - zhlédly pohádku Alenka v říši
divů. Vpodvečer dojela výprava na
kolech do Zadní Třebaně, kde byl
školní výlet zakončen. „Určitě to ne-
bylo naposledy, moc se nám čtenář-
ské setkání vydařilo, stejně jako celý
výlet!“ loučila se třídní učitelka Ma-
zúrová se svými žáky. 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Školáci řádí v bazénu
Každý rok jezdí zadnotřebaňská
škola do Berouna na lekce plavání.
Nejdřív jedeme vlakem, potom jde-
me kousek pěšky. V šatnách se pře-
vlékneme do plavek, před bazénem
se osprchujeme. Při první lekci nás
rozdělí do družstev. Nejdříve je roz-
cvička na suchu, potom ve vodě.
Často skáčeme do vody šipky, plave-
me závody, občas hrajeme ve vodě
hry. Obvykle je nám všem zima. Ne-
smíme běhat po dlaždicích, skákat
do vody po hlavě ani jít do vody,
dokud lektorka neřekne: „Doufáme,
že si to užijete a nic se vám nesta-
ne!“ Anna SOKOLOVÁ, 

4. ročník ZŠ Zadní Třebaň

Sluníčkové děti jsou
i v liteňské mateřince
Sluníčkové děti je název právě pro-
bíhající akce jedné velké drogistické
firmy. Cílem akce je oslovit mateř-
ské školy a nabídnout jim spoluprá-
ci na projektu zabývajícím se pre-
vencí, ochranou před škodlivými
slunečními paprsky a správným cho-
váním capartů při pobytu na slunci.
Slunce je k životu nezbytné, podpo-
ruje tvorbu vitamínu D, přispívá k
duševní pohodě a zvyšuje celkovou
tělesnou obranyschopnost, ale při
pobytu dětí (a nejen jich) na slunci
samozřejmě platí zásada: všeho s
mírou! 
Firmě se podařilo oslovit téměř čty-
ři sta mateřských škol včetně školky
v Litni. Každému dítěti byla předána
taštička s veselými klokánky, ve kte-
ré byla informativní brožurka, sle-
vová knížka – tu mohou využít rodi-
če při nákupu nezbytných drobností
pro své dítě – a vzorek opalovacího
krému. Takže, děti: Krásné prožití
léta!       Romana BURDOVÁ, Liteň

Pohádkáři EU vyrazili na školní výlet
DRUHÁCI A TŘEŤÁCI ZE TŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY NOCOVALI V LETOVSKÉ KNIHOVNĚ

NEJLEPŠÍ LOVEC. Vítěz dětských rybářských závodů v Zadní Třebani, jede-
náctiletý David Jančar z Dobřichovic. Foto Hana BUČINSKÁ

V CÍLI. Zadnotřebaňští školáci při zakončení výletu na návsi v Zadní Třeba-
ni.     Foto Petra FRÝDLOVÁ

V zámeckém parku
soutěžili malí i velcí
Většině rodičů v okolí Litně již dobře
známý Domeček Hořovice (středisko
volného času) má za sebou další dvě
akce – dvoudenní dětský koutek po-
řádaný v rámci Svinařského řetězení
a Den dětí pořádaný ve spolupráci s
OÚ Liteň.
Dětský koutek na Svinařském řetěze-
ní o prvním červnovém víkendu byl
letos pojat v cirkusovém duchu - na
stanovištích (hod míčkem do tlamy
lva, střelba z kuše, prolézání tem-
ným tunelem, kreslení na obličej,
stavba kostek…) děti bojovaly o kla-
uny a za zisk minimálně 4 klaunů si
mohly dojít pro balónek, lízátko a li-
bovolnou cenu z dětské tomboly. 
Letos poprvé na Svinařském řetěze-
ní nespadla ani kapka deště. Sluneč-
né počasí se podepsalo na návštěv-
nosti akce – Dětský koutek přivítal
238 chlapců a 186 děvčat všech vě-
kových kategorií. Děti přicházely v
doprovodu rodičů a prarodičů, kteří
se aktivně zapojovali do soutěží, Dě-
dové a tatínkové neodolali střelbě ze
špuntovky na cíl a maminky a babič-
ky si mohly vyzkoušet výrobu korál-
kového šperku. Některé děti trávily v
dětském koutku celé dopoledne, vz-
rostlé stromy zámeckého parku po-
skytly příjemný chládek. Po projití
všech stanovišť a výběru dárku si
většina dětí nenechala ujít ani pro-
jížďku na koni, kterou zajistila Stáj
Bílý Kámen.
O čtrnáct dní později uspořádal Do-
meček Hořovice v parku před liteň-
skou základní školou ve spolupráci s
místním obecním úřadem den dětí s
názvem Těšíme se na prázdniny,
ahoj léto, ahoj prázdniny! Byly při-
praveny soutěže a hry pro malé i
velké kamarády, disco po širým ne-
bem, ukázky zajistila Policie ČR i li-
teňští hasiči Liteň. Zároveň se pre-
zentovaly i zájmové útvary – módní
přehlídka a taneční vystoupení.
Třetí srpnový týden pořádá Dome-
ček Hořovice putování po stopách
známého cestovatele Všudybyla,
který se pohyboval i v Krkonoších.
Děti od 13 do 17 let čeká pobyt v
horské přírodě, trochu turistiky, her
i soutěží a hlavně spousta zábavy na
Medvědí. Informace poskytne Eva
Knopová (eknopova@seznam.cz).

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
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Přebor Ostrovanu zachránil Jambor 
MISTROVSKÁ FOTBALOVÁ SEZONA SKONČILA: ŘEVNICE UDRŽELY DIVIZI, DOBŘICHOVICE POSTUPUJÍ

Poberouní -  Fotbalisté dohráli své
mistrovské soutěže. Největší důvod
k radosti mají Dobřichovice, které
»vykopaly« postup do 1. A třídy.  

SK ŘEVNICE A - divize A
Dukla B - Řevnice A 4:3
Branky: Černý 2, Škovránek
Domácí museli vyhrát, aby si udrže-
li naději na záchranu, a tak se tlačili
do útoku. Řevničtí nevynechali jedi-
nou možnost k protiútoku. Dukla šla
do vedení v 15. minutě, ale hosté z
penalty srovnali. Bohužel do poloča-
su se do vedení vrátili domácí a ve 2.
půli zvýšili náskok na 4:1. Řevničtí
ale zápas zdramatizovali. (Mák)
Řevnice A - Domažlice 0:2
Domácí loučení se sezonou se Řev-
nickým nevyvedlo. Do půle dvakrát
inkasovali a pak už byla jejich snaha
o zvrat marná. Nováčkovi divize pat-
ří konečná 12. příčka. (Mák)

SK ŘEVNICE B - IV. třída
Lety C - Řevnice B 2:1
Branky: Chmátal 2 - Krejsa
Řevnice B - Kytín 8:1
Branky: Wrobel 4, Krejsa 2, Tlá-
šek, Sklenář

S. DOBŘICHOVICE - 1. B třída
Dobřichovice – Braškov 3:3
Góly: Smiovsky, Krajči, Vrsecký 
Dobřichovice hrály hodně bezsta-
rostně a umožnily hostům dvoubran-
kové vedení. Po změně stran odolá-
val Braškov drtivému tlaku domá-
cích jen s velkými obtížemi, často
jen se štěstím a nakonec byl hodně
rád za remízu. (oma)

Doksy - Dobřichovice 2:1
Branka: Kalivoda
Postupující Dobřichovice nezklama-
ly, ale bylo znát, že jim o nic nejde.
Domácí byli hladovější po vítězství.
Nejtěsnější výhra zajistila Doksům

postup z 2. místa (právě za Dobři-
chovicemi) do 1. A třídy.           (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Lužná - FK Lety 3:2
Branky: Rosenkranz, Kischer

Sestupující domácí zvítězili branka-
mi ze tří penalt! Poslední byla naří-
zena v 92. minutě, ihned potom, co
hosté vyrovnali. Lety hrály bez tří
potrestaných hráčů se čtyřmi doro-
stenci v sestavě, přesto byli po větši-
nu utkání lepší.            Jiří KÁRNÍK

OZTA - okresní přebor Beroun
OZT A – Velký Chlumec 4:2
Branky: Vyhnal, Osoba, Pazdera,
Šťastný O.
Ostrovan musel vyhrát, aby si udržel
naději na záchranu. Ujal se sice ve-
dení, ale hosté za minutu z penalty
vyrovnali. Do kabin se šlo za neroz-
hodného stavu. Když Chlumec na
začátku druhé půle šel do vedení, ne-
vypadalo to z Ostrovanem dobře.
Naštěstí se podařilo vývoj i výsledek
utkání obrátit. (Mák)
Osek A  - OZT A 0:3
Branky: Jambor M. 3
Jedině tři body dávaly Ostrovanu jis-
totu setrvání v okresním přeboru. A
podařilo se! Díky bojovnosti a skvě-
lé formě Martina Jambora, který
uvažoval, že kvůli zranění vůbec ne-
nastoupí, byl cíl splněn.            (Mák)

Starší žáci řevnických »národních«
házenkářů se 11. - 13. 6. zúčastnili
Poháru ČR mládeže, který je vedle
Mistrovství ČR vrcholem soutěžního
ročníku. Pohár se hrál na hřišti Ný-
řan a spolu se zástupci oblastí se tak
mohli zúčastnit i domácí hráči. Ti ta-
ké jediní přemohli náš suverénní
tým. V ostatních zápasech měli naši
navrch zásluhou disciplinovaného
výkonu. Další družstva spoléhala na
pár šikovných jednotlivců, kteří se
ale během náročného turnaje unavili.
V Řevnicích tak můžeme spatřit prv-
ní zlaté medaile z vrcholné mláde-
žnické akce v novodobé historii řev-
nické házené. Jan Štech byl vyhlášen
druhým nejlepším útočníkem.
Konečné pořadí:
1. NH Řevnice 10bodů
2. Sokol Krčín 7bodů 
3. TJ Všenice 7bodů 
4. TJ Stará Ves 6bodů 
5. TJ DIOSS Nýřany 6bodů 
6. 1.NH Brno 4body 
7. SKNH Louka 2body 

Mladší žáci neuspěli
Na Poháru ČR mladších žáků ve
Vracově se řevnickým borcům uply-
nulý víkend nedařilo. Začali dobře -
získali bod s družstvem severočeské
Louky. To bylo ale vše - nadšeně
hrající početně oslabený tým skončil
na posledním místě. Herně nezaostá-
val, ale slabinou zůstávala střelba.
Druhý v anketě Nejlepší brankář byl
řevnický Lukáš Martin.

NH Řevnice – SKNH Louka 6:6
Branky: Edl 3, Huml 3

NH Řevnice – TJ Ejpovice 8:17
Branky: Edl 4, Huml 2, Martin 2
NH Řevnice – Sokol Opatovice  2:9
Branky: Edl 1, Sedláček 1
NH Řevnice – Sokol Vracov 5:12
Branky: Edl 3, Huml, Sedláček
NH Řevnice – Sokol Svinov 5:16
Branky: Edl 3, Sedláček, Jandus P.
NH Řevnice – Ostopovice 2:10
Branky: Edl 1, Sedláček

Nedařilo se ani žačkám
Uplynulý víkend se v Řevnicích
odehrál Pohár ČR mladších žaček,
kterého se zúčastnila i naše děvčata.
Byla to pro ně první velká zkušenost
a snad je ani vysoké porážky a po-
slední místo v celorepublikovém tur-
naji neodradí od dalšího sportování.

NH Řevnice - TJ Stará Ves 5:8
Avia Čakovice - NH Řevnice 12:5

Opatovice - NH Řevnice 20:5
TJ Plzeň-Újezd - NH Řevnice16:6
NH Řevnice - Sokol Vracov 7:17
NH Řevnice - KNH Litvínov 4:13

František ZAVADIL, Řevnice

Sport po okolí
* Trojice Miloš Eliášek, Petr Kvas-
nička a Oldřich Jakl triumfovala na
nohejbalovém turnaji v Měňanech. V
konkurenci osmi celků vyhrála  bez
ztráty jediného setu.                   (Mák)
* V sobotu 3. 7. se bude v Zadní Tře-
bani na Ostrově konat turnaj v malé
kopané. Přihlášky i informace u Mar-
ka Sedláčka - tel.: 732725236. (Mák)

Řevničtí mladí házenkáři vyhráli Pohár ČR!
STARŠÍ ŽÁCI PŘIVEZLI ZLATO, MLADŠÍ ŽÁCI I MLADŠÍ ŽÁČKY SKONČILI NA SVÝCH TURNAJÍCH POSLEDNÍ
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MALÍ TENISTÉ OPĚT ZVÍTĚZILI. I v posledním zápase Memoriálu Zdeňka
Kocmana, soutěže vypsané Středočeským tenisovým svazem, malí tenisté z
řevnického Sportclubu, skupiny A babytenisu, zvítězili. Turnaj se hrál na kur-
tech v Dobříši. Velké horko donutilo pořadatele přesunout akci na dopoled-
ne, ale i tak teploměr ukazoval přes třicet stupňů. Tentokrát chyběla Kristýna
Hlaváčová, přesto si Schier, Stuchlík, Froněk i Huml (na snímku) s hráči Do-
bříše jasně poradili. Vyhráli všechny dvouhry i čtyřhru, postoupili a 26.
června je čeká čtvrtfinálové utkání. Řevnickému béčku (Petříšová, Exner,
Starýchfojtů, Wladař) se na tenisových dvorcích LTC Slovan Kladno nepo-
dařilo vyhrát a nepostupuje.     Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Řevničtí starší žáci, kteří vyhráli Pohár ČR mládeže.   Foto ARCHIV

Žáci málem neodjeli...
Mladší žáci řevnických hazenkářů
málem neodjeli na Pohár republiky
do moravského Vracova. „Půl hodi-
ny před odjezdem autobusu jsem se
dozvěděl, že Šnajberk má teplotu a
nejede. Máme jen základní sestavu,
ani jednoho náhradníka. Jdu dětem
říci, že se výprava ruší.“ S touto in-
formací a utrápeným výrazem v tvá-
ři přišel na místo odjezdu vedoucí
výpravy Petr Holý. Děti byly zkla-
mané. Po přemlouvání, se slibem, že
budou hrát dobře a nikomu se nic
nestane, se Holý nakonec přecejen
rozhodl odjet. Druhý den do Vraco-
va přijel tým Edl, Jandus, Martin,
Huml, Sedláček, Moravec, Karpíšek
podpořit i druhý z bratrů Janduso-
vých. Kluci bojovali statečně, ale na
pohár nedosáhli. I tak si ale zaslou-
ží velkou pochvalu.

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň


